
Анотація вибіркової  дисципліни 

«Медіалінгвістичні технології» 

 

 

      Мета викладання навчальної дисципліни «Медіалінгвістичні технології» – 

надати майбутнім працівникам мас-медіа знання, спрямовані на викриття у ЗМК 

медіалінгвістичних технологій впливу на масову та індивідуальну свідомість та 

протидію маніпулятивним тактикам, що надзвичайно важливо на сучасному 

інформаційному етапі розвитку світового суспільства.  

    

  Завдання курсу «Медіалінгвістичні технології» – аналіз медіалінгвістичних 

технологій впливу  на індивідуальну і масову свідомість у сучасних медіатекстах.  
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати достатній 

обсяг інформації для здійснення комплексного аналізу текстів ЗМК на 

міждисциплінарному рівні в лінгвістичному, психологічному, соціологічному і 

культурологічному аспектах; вміти аналізувати стратегії і  тактики 

медіаманіпуляцій  та застосовувати стратегії захисту від маніпулятивних тактик. 

 

Набуті компетентності: 

 

- здатність виокремлювати домінантні екстра- й інтралінгвальні параметри мас- 

медіа, що зумовлюють особливості функціонального ресурсу мови медіатекстів; 

- здатність класифікувати різні види маніпулятивного впливу на масову / 

індивідуальну свідомість; 

- здатність аналізувати стратегії і  тактики медіаманіпуляцій; 

- здатність вирізняти особливості застосування медіалінгвістичних технологій        

   впливу в різних видах  ЗМІ: пресі, радіо, телебаченні та Інтернеті; 

- здатність аналізувати лінгвістичну складову техніки пропаганди і  маніпуляції  у 

ЗМІ; 

- здатність виокремлювати засоби мовної агресії у медіатекстах; 

- здатність застосовувати стратегії захисту від маніпулятивних тактик; 

- здатність удосконалювати навички мовної діяльності, пов'язаної з роботою в 

ЗМІ. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕДІАЛІНГВІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4  

 

 (за вибором) 

 

 

 

 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

    061-  Журналістика 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3,8 

Освітній ступінь: 

 

магістр 

8 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

48 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

  64  год. 60 год. 

У тому числі 

індивідуальні завдання: 

види, години 

Вид контролю: 

кмр, залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –3/3,8 

для заочної форми навчання – 1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.       Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Медіалінгвістичні технології» – надати 

майбутнім працівникам мас-медіа знання, спрямовані на викриття у ЗМК 

медіалінгвістичних технологій впливу на масову та індивідуальну свідомість та 

протидію маніпулятивним тактикам, що надзвичайно важливо на сучасному 

інформаційному етапі розвитку світового суспільства.  

     Завдання курсу «Медіалінгвістичні технології» – аналіз медіалінгвістичних 

технологій впливу  на індивідуальну і масову свідомість у сучасних медіатекстах.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати достатній 

обсяг інформації для здійснення комплексного аналізу текстів ЗМК на 

міждисциплінарному рівні в лінгвістичному, психологічному, соціологічному і 

культурологічному аспектах; вміти аналізувати стратегії і  тактики 

медіаманіпуляцій  та застосовувати стратегії захисту від маніпулятивних тактик. 

Набуті компетентності: 

- здатність виокремлювати домінантні екстра- й інтралінгвальні параметри мас- 

медіа, що зумовлюють особливості функціонального ресурсу мови медіатекстів; 

- здатність класифікувати різні види маніпулятивного впливу на масову / 

індивідуальну свідомість; 

- здатність аналізувати стратегії і  тактики медіаманіпуляцій; 

- здатність вирізняти особливості застосування медіалінгвістичних технологій        

   впливу в різних видах  ЗМІ: пресі, радіо, телебаченні та Інтернеті; 

- здатність аналізувати лінгвістичну складову техніки пропаганди і  маніпуляції  у 

ЗМІ; 

- здатність виокремлювати засоби мовної агресії у медіатекстах; 

- здатність застосовувати стратегії захисту від маніпулятивних тактик; 

- здатність удосконалювати навички мовної діяльності, пов'язаної з роботою в 

ЗМІ. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Семестр 3 

Змістовий модуль 1. Медіалінгвістичні технології впливу   

Тема 1. Маніпуляція як вид впливу на свідомість людини та суспільства. 

Тема 2. Классификації  видів маніпулятивного впливу. 

Тема 3.  Медіатехнології мовленнєвого впливу. 

3.1. Етапи  мовленнєвого впливу. 

3.2.Стратегії і тактики мовленнєвого впливу. 

3.3. Особливості подання інформації при мовленнєвому впливі. 

3.4. Проблема адресата і адресанта у сучасному медіатексті.  

Тема 4. Прийоми медіа лінгвістичних маніпуляцій у ЗМІ. 

              5.1. Паралогічні прийоми. 

              5.2. Постулат кількості. 

              5.3. Стилістичні прийоми.  

              5.4. Прийоми неправдоподібного опису 

              5.5. Засоби мовної агресії 

              5.6.Медійні засоби маніпуляції на різних каналах ЗМІ. 

Тема 5. Стратегії захисту від маніпулятивних тактик. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Семестр 3 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Медіалінгвістичні технології впливу   

Тема 1. Маніпуляція як вид 

впливу на свідомість 

людини та суспільства. 

9 1 4   4 9 1    8 

Тема 2. Классификації  

видів маніпулятивного 

впливу. 

15 1 4   10 10     10 

Тема 3. Медіатехнології 

мовленнєвого впливу. 

22 2 10   10 17 1 2   14 

Тема 4. Прийоми медіа- 

лінгвістичних маніпуляцій у 

ЗМІ. 

42 2 20   20 16  2   14 

Тема 5. Стратегії захисту 

від маніпулятивних тактик. 
32 2 10   20 16  2   14 

Разом за змістовим модулем 1 120 8 48   64 68 2 6   60 

 120 8 48   64 68 2 6   60 

ІНДЗ 
 - - - - -       

Усього годин 
120 8 48   64 68 2 6   60 

Завдання для самостійної роботи 

1. Укладання термінологічного словника з курсу «Медіалінгвістичні технології» 

2. Укладання конспекту статтей: О. Н. Бикової «До питання мовної маніпуляції в 

ЗМІ»,  Е. Л. Доценко «Досвід «виготовлення» трагічного Моцарта»,  І. О. Иссерс. 

«Текст на упаковці продуктів:когнітивно-прагматичний аналіз», Гронскої Н.Е. 

«Мовні механізми маніпулювання масовою політичною свідомістю»  

3. Аналіз  друкованого типу медиатекста за запропонованою схемою 

4. Аналіз радіотексту за запропонованою схемою 

5. Аналіз ТБ-тексту  за запропонованою схемою  

6. Аналіз Інтернет-тексту за запропонованою схемою 

Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, поточні консультації, індивідуальні заняття.  

 

Методи контролю  

Форми поточного контролю – відповіді на практичних заняттях, контроль 

виконання завдань із самостійної роботи. Форма підсумкового контролю -

контрольна модульна робота, залік.  
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